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লরখকঃ ায়খ ুরায়ভান অর-ঈরওয়ান (অল্লাহ্ তাাঁকক লৌদিয কাযাগায 

লেকক দ্রুত ভুদি িান করুন) 

ভাক্কী জীফকন াাফীযা িুফবর ফস্থায় দিকরন। অয যাূরুল্লা ( صلى هللا عليه

 দফদবন্ন কাযকে ভক্কায ঈদ্ভূত দযদস্থদতগুকরাকক ভিীনায ভকয়য লেকক (و سلم

দবন্ন বাকফ লভাকাকফরা ককযদিকরন। 

প্রেভ কাযে কে ভুরভানযা িুফবর ফস্থায় দিকরন। 

দিতীয় কাযে কে যী’অ দযূেব দিকরা না। 

তৃতীয় কাযে কে যাূরুল্লায (صلى هللا عليه و سلم) যাজননদতক ক্ষভতা 

দিকরা না। 

চতুেব কাযে কে আরাভ তখনও দিকক দিকক িদ়িকয় ক়িদন। 

এ লেকক অভযা ফুঝকত াদয লম, ভক্কায ফাস্তফতা ভিীনা লেকক দবন্নতয দিকরা। 

তাআ মখন লকাকনা ফযদি িুফবর ফস্থায় োককফ, তখন াযী’অ নুমায়ী 

দযদস্থদতয লভাকাদফরা কযকত কফ। 

তাআ ফকর আরাভী ভূরনীদতগুকরায লক্ষকে িা়ি লিওয়া মাকফ না। লআ াকে 

িীকনয ফযাাকয লকাকনাযকভ অ কযা মাকফ না। 

অফায িুফবর ফস্থায় প্রবাফারী এফং ক্ষভতাীন ফযদিয নযায় অচযে কযা 

মাকফ না। এআ ধযকনয দযদস্থদতকত াযী’অয চাদিা নমুায়ী ঈম্মায স্বােব 

ংযক্ষে কযকত কফ এফং ননদতক ধঃতন লেকক দনকজকিয ফাাঁদচকয় যাখকত 

কফ। 

েবযাৎ এআ লক্ষকে একজন ভুদরভকক দকিু দকভা [প্রজ্ঞা] প্রকয়াগ কযকত 

কফ। যকক্ষ এয দফযীত ফস্থায় েবাৎ ক্ষভতাীন ফস্থায় কুওয়যাত 

[দি] এফং অর-ামভ [গাম্ভীমব] িাযা দযদস্থদত লভাকাদফরা কযকত কফ । 

এফং ফযআ ক্ব [তয] কো ফরকত কফ। 

তকফ অভাকিয দযদস্থদতকক ম্পূেবরুক শুধু ভাক্কী জীফকনয াকে দভদরকয় 

লপরাকক াযী’অ নুকভািন ককয না। 
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অভযা যাূরুল্লায (صلى هللا عليه و سلم) াযী’অ দযূেবরূক লকয়দি। 

অল্লাহ্* তাাঁয যাূরকক ফকরন, 

“অজ অদভ লতাভাকিয জকনয লতাভাকিয িীনকক ূনবাঙ্গ ককয দিরাভ, লতাভাকিয 

প্রদত অভায ফিান ম্পূেব ককয দিরাভ এফং আরাভকক লতাভাকিয জকনয িীন 

দককফ িন্দ কযরাভ” [ূযা ভাকয়িাঃ ৩] 

কক্ষাকৃত িুফবর দযদস্থদতকত কনক ভয় ভানুল ভান দকংফা িীকনয 

ফযাাকয যীদক্ষত ওয়ায বকয় দযদস্থদত লভাকাদফরা কযায াভেব যাকখ না। 

দকন্তু ফযাাযদি এভন নয় লম এআ ক্ষভতায কাযকে আরাকভয দফধান দযফদতবত 

কয় মায়। মদি ভানুল াভেব জবন ককয এফং দি ও ক্ষভতারাব ককয দযদস্থদত 

লভাকাদফরায় প্রস্তুত কয় মায় তাকর এদি প্রংাকমাগয। 

কাযে এ ফযাাকয যাূরুল্লায (صلى هللا عليه و سلم) ক্ষ লেকক প্রভােদি 

দফিযভান। 

ভাক্কী মুগ ম্পূেব বাকফ অভাকিয ফতবভান ভকয়য াকে তুরনা কযািা দকিু 

অধুদনক অকরভ, ত্বদরফ ও িা’ইকিয বুর। এদি (আরাদভ) আরভদফীন 

ফুদিফৃদিক দচন্তাদবদিক িাওয়াকতয পকর ৃষ্ট একদি ধাযা। 

একিয িা’ওয়া কযায ভূকর াধাযেত োকক দফজ্ঞান দবদিক, ফুদিফৃদিক দকংফা 

তাদিক, দকংফা লকান আরাদভ অকন্দারন দবদিক ধযানধাযো। 

এযা দনকজকিয দযদস্থদতয ঈন্নদত ঘিাকত চায় এফং দনকজকিয ুদফধাকেব ভাক্কী 

মুগকক দনকজকিয ফস্থায াকে লভরায়। দকন্তু এদি বুর! 

কাযে অভযা ভক্কায ফাস্তফতা অভাকিয ফাস্তফতায াকে তুরনা কযকত াদয না। 

তাকর অভযা দনকজকিযকক আরাভী াযী’অয কনক ভূরনীদত লেকক 

দনকজকিয দফচুযত ককয লপরকফা। 

ভক্কায় াযী’অ ূেবাঙ্গ দিকরা না। দকন্তু অভাকিয কাকি াযী’অ দযূেব 

ফস্থায় অকি। 

অকযকদি ঈকল্লখকমাগয দফলয় কে, ভক্কায একন [কদিন] দযদস্থদত কিও 

যাূরুল্লা (صلى هللا عليه و سلم) ক্ব [তয] লগান ককযনদন। 
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য়কতা দকিু কাযকে ফকক্ষকে ভক্কায় কাকপযকিয াদফবকবাকফ লভাকাদফরা 

ককযনদন দকন্তু কক্ষকো তয লগান ককযনদন। 

দকন্তু এখন কনককআ ক্ব কো না ফকর ভাক্কী জীফকনয লিাাআ দিকয় লগাকন 

ংস্কায কাজ ফা এভন দকিু কযায লচষ্টা কযকি। এযা অকর ক্ব লগান কযকি। 

এিা দিক নয় এফং এয লকাকনা দবদি (আরাদভক াযী’অকত) লনআ। 

“ফরুনঃ তয লতাভাকিয ারনকতবায ক্ষ লেকক অগত। তএফ, মায আো, 

দফশ্বা স্থান করুক এফং মায আো ভানয করুক” [ূযা কাাপঃ ২৯] 

 

  


